
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів.  

 

Голова правління        Бридун Євгеній Володимирович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  10.09.2018 

(дата) 

 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

03142, м. Київ, вул. Василя Стуса 35/37 

4. Код за ЄДРПОУ 

38272117 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 38-39-145 (044) 38-39-145 

6. Електронна поштова адреса 

info@prestige-ic.com.ua 

 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.09.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано  №173 Відомості НКЦПФР 11.09.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

www.prestige-
ic.com.ua/ua/about/issuer_info/ 

в мережі 
Інтернет 

11.09.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного 
капіталу 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 
Вид цінних паперів, що 

розміщуються 

Кількість цінних 
паперів, що 

розміщуються (шт.) 

Сума цінних паперів, 
що розміщуються (тис. 

грн.) 

Частка від статутного 
капіталу (у відсотках)  

1 2 3 4 5 6 

1 08.09.2018 Акція проста 5000 5000 25 

Зміст інформації: 

На Загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" (далi - Страхова компанiя 
"ПРЕСТИЖ", Страховик) 07.09.2018 р. (протокол №10) було прийнято рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй в кiлькостi 5000 (п’ять 
тисяч) штук номiнальною вартiстю 1000 (одна тисяча) гривен кожна, частка вiд статутного капiталу – 25,0%. Розмiр збiльшення статутного капiталу 
Страхової компанiї “ПРЕСТИЖ” шляхом додаткового випуску акцiй становить 5,0 (п’ять) мiльйонiв грн. 
Загальна номiнальна вартiсть акцiй складає 5 000 000,0 грн. Цiна розмiщення дорiвнює номiнальнiй вартостi, оскiльки ринкова вартiсть акцiй не перевищує 
їх номiнальної вартостi. Ринкова вартiсть однiєї простої iменної акцiї, вiдповiдно до Висновку про вартiсть майна, пiдготованим ТОВ “ГЛОУБ ТРЕНIНГ 
ГРУП” становить 1000,0 грн. Ринкова вартiсть акцiй затверджена рiшенням Наглядової ради Страхова Компанiї “ПРЕСТИЖ” вiд 20 серпня 2018 р. 
Розмiщення акцiй може призвести до збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй, а 
саме: Бридун Євгенiй Володимирович володiє 7 498 простих iменних акцiй, що становить 49,9867% статутного капiталу Страховика; Бридун Тетяна 
Георгiївна володiє 3 749 простих iменних акцiй, що становить 24,9933% статутного капiталу Страховика; Новицька Надiя Володимирiвна володiє 1 955 
простих iменних акцiй, що становить 13,0333% статутного капiталу Страховика, Бридун Iгор Євгенiйович володiє 1498 простих iменних акцiй, що становить 
9,9867% статутного капiталу Страховика.  

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй, на яку вони розмiщуються до загальної номiнальної вартостi акцiй Страхової компанiї “ПРЕСТИЖ”, 
якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу Страховою компанiї “ПРЕСТИЖ” на дату прийняття цього рiшення: 33,3 %. Кожною простою акцiєю 
Страховою компанiї “ПРЕСТИЖ" її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, якi передбаченi Статутом та законодавством України, 
включаючи права на: участь в управлiннi; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Страховика частини його майна або вартостi частини 
Страховика; переважне право на придбання акцiй додаткової емiсiї; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть. 
Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами, в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перерахування коштiв на поточний рахунок 
Товариства, вiдповiдно до укладеного договору. 

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй будуть використанi 
на збiльшення розмiру статутного капiталу Страховою компанiї “ПРЕСТИЖ” та будуть використанi на: придбання нерухомостi – 2 млн. грн.; розробка 
iнтернет магазину через сайт компанiї - 1,5 млн. грн., впровадження онлайн системи продажу страхових послуг шляхом хмарного сервiсу – 1,5 млн. грн. 
Конвертацiя акцiй не передбачається. 

 


